Sydney
Australien

FAKTA OM SKOLEN

Skolen
Byen
Sydney er en af de mest populære storbyer i Australien, og er verdenskendt for sin fantastiske beliggenhed og for operahuset der er dansk designet. Man
kan næsten ikke undgå at føle sin nationale stolthed
når man står og kigger på det.

Skolen er beliggende i Bondi, en af Sydneys forstæder, og ligger 10 min bustur fra den populære Bondi
Beach, og 10 min i tog fra Sydneys centrum. Området
byder på shoppingsmuligheder, biografer, fitnesscentre og meget mere. Selve skolen har lækre faciliteter, her kan nævnes gratis Wi-Fi, bibliotek, café,
bordtennis og en stor udendørs balkon.

Byen huser et hav af forskellige nationaliteter, og er i
sandhed et mekka for turister og især backpackere
fra hele verden, som kommer til Sydney for at opleve
den fantastiske interkulturelle atmosfære. Du løber
aldrig tør for steder at se og opleve, og du får både
storby og strand i et.

Lene, 17 år

Den smukke Harbour Bridge er et populært besøgsmål, og sammen med operahuset og skylinen udgør
den baggrunden på mange fotografier taget i Sydney. Er du en vovehals, er det muligt at prøve ”bridge
climbing” hvor du kommer op på toppen af Harbour
Bridge og kan nyde den fantastiske udsigt over byen.

Indkvarteringen

Du kan på Bondi eller Manly Beach, nyde det næsten
altid gode vejr, eller hoppe en tur i bølgerne og prøve
kræfter med et surfboard. Shop, få noget at spise og
gå på pub på den populære gade Oxford Street, eller
gå blot rundt og nyd den fantastiske by.

Sydney er i den grad en by du kan udforske på egen
hånd, men skolen tilbyder også aktiviteter og udflugter som du kan deltage i mod egenbetaling. Det kan
f.eks. være beachvolley, en rigtig australsk BBQ, film
aftener og strandture. Der er også mulighed for surferlektioner, udflugter til andre byer eller at komme
ud og se forskellig slags sport. .

Transport
Tra

Skolens kapacitet: Maks 250
Holdstørrelse: Maks 16
Niveauer: 6 nivauer
Minimumsalder: 16 år
Kurser:
Intensivt, kombinationskurser, universitetsforberedende,
eksamensforberedelseskurser
(IELTS og Cambridge), forretningskurser.

»Jeg kunne godt lide den afslappede
stemning der var i timerne. Jeg havde mit livs oplevelse!
FAKTA OM BYEN

Du kan bo hos en lokal familie, hvor du har eneværelse og morgen- og aftensmad er inkluderet. Du kan
også bo på kollegie, i en lejlighed eller på hotel, uden
måltider inkluderet.

Fritiden

Mod egenbetaling kan du blive
M
hentet i lufthavnen, eller du kan
på egen hånd komme fra lufthavnen til din indkvartering
via. Bus, tog eller taxa.
• Operahuset

• BBQ

• Harbour Bridge

• Shopping

• Sport

• Udflugt: Forskellige

• Surfing

kystbyer

Indbyggertal: 4,8 mio.
Afstande
Skole - centrum: 10 min m. tog
Skole - strand: 10 min. m. bus
Skole - indkvartering: Nogle i
gåafstand, nogle med offentlig
transport.
Transport/retur: Afhentning i
lufthavnen kan tilkøbes, eller
du kan rejse på egen hånd.
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